
1.Kun je even je politieke interesse schetsen?
Onze kinderen en jeugd zijn belangrijk want zij hebben
de toekomst op zak. We moeten ze alle mogelijke kansen
geven om zich te ontplooien in een veilige omgeving.
Voor de kleinste zijn veilige speelpleinen dus geen over-
bodige luxe en voor de ietwat oudere jeugd is een gezelli-
ge stek om rond te hangen altijd mooi meegenomen.
Gezien mijn echtgenoot brandweerman is in Lennik ken
ik de problematiek van de hulpdiensten vrij goed. Ik ben
dan ook een beetje bezorgd met de op til zijnde hervor-
ming van deze diensten.
Het kan niet zijn dat de bevolking langer op hun tussen-
komst moet wachten door de praktische en geografische
problematiek. Het is toch de bedoeling dat de hervor-
ming de burger ten goede komt?!

2.Was je voorheen / ben je momenteel actief in
verenigingen, drukkingsgroepen etc?
Welke verenigingen heb je doorlopen?

Ik was vroeger aangesloten bij de jeugdbeweging en ben
nog steeds actief in het motorgebeuren, waar ik meehelp
aan benefietactiviteiten.

3.Naar welke items in de gemeentepolitiek gaat je voorkeur?
Veiligheid in het algemeen, speelpleinwerking en zorg
voor andersvaliden.

4.Waarop zou je jouw stempel willen drukken of wat zou je
graag willen realiseren?

Middelen en infrastructuur voor bovenstaande items.
Door het feit zelf zware medische ingrepen te hebben
ondergaan weet ik maar al te goed wat de noden zijn:
vereenvoudiging van de administratie terzake
hulpverlening

5.Volg je de nationale politiek, internationale politiek?
Wat was er volgens jou frappant het laatste anderhalf jaar?

Fiscale rompslomp - Slabakkend rechtssysteem -
Intolerantie in het verkeer en in het algemeen -
Onmacht t.o.v. het terrorisme.

Een zonnebloem wil ik zijn
Met liefde, respect en vertrouwen 

wil ik het welzijn in Lennik behouden.
Ik sta klaar voor jong en oud

en zet me in voor het natuurbehoud.
Met dit team wil ik er staan

We zullen er zeker voor gaan.

Interview 
Erik O

U heeft ze vast en zeker al opgemerkt, de borden op alle invalswegen met de tekst
‘Leefkwaliteit.   Lennik werkt eraan’.  Dit idee was bij mij opgekomen met als doel
om tijdens de werken in het centrum van onze gemeente het ongemak van de men-
sen iets te verzachten en hen duidelijk te maken dat we in Lennik aan het bouwen
zijn aan een nog mooiere gemeente.  Dit om ervoor te zorgen dat ook in de
toekomst Lennik het kloppend hart van het Pajottenland blijft.

Geert De Baerdemaeker
Gemeenteraadslid

MOGEN WE EVEN VOORSTELLEN

LEEFKWALITEIT.     LENNIK WERKT ERAAN.

NAAM : Sonia Deblander

GEBOREN IN : Edingen, opgegroeid in
Herne

WOONT TE : Sint-Kwintens-Lennik

GEHUWD MET : Mike Degraeve

HOBBY’S : Poolbiljarten, schaken, gezel-
schapsspelen, knutselen (met de kinderen
van mijn broer), koken, lezen,  TV kijken,
…


